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ŠPORT

Šport je oblasť, v ktorej sú právomoci EÚ pomerne nové. EÚ ich získala až nadobudnutím
platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009. EÚ je zodpovedná za tvorbu politík
založených na konkrétnych faktoch, ako aj posilňovanie spolupráce a riadenie iniciatív na
podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V období 2014 – 2020 bol po prvýkrát
vytvorený osobitný rozpočtový riadok v rámci programu Erasmus+ na podporu projektov
a sietí v oblasti športu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Aj keď sa pred rokom 2009 v zmluvách neuvádzala osobitná právomoc v oblasti športu, Komisia
položila základ športovej politiky EÚ Bielou knihou o športe z roku 2007 a akčným plánom
Pierra de Coubertina v roku 2008.
Lisabonskou zmluvou získala EÚ osobitnú právomoc v oblasti športu. V článku 6 písm. e)
Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa uvádza, že EÚ má právomoc vykonávať činnosti na
podporu alebo dopĺňanie činnosti členských štátov v oblasti športu, pričom v článku 165 ZFEÚ
sa stanovujú podrobnosti športovej politiky. Únia prispieva k podpore európskych záležitostí
týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na
dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu. Článok 165 ods. 2 odkazuje na
„rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových
súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej
a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov“.
Únia má teraz právny základ na štrukturálnu podporu tohto odvetvia prostredníctvom programu
Erasmus+ a na jednotné vystupovanie na medzinárodných fórach a vo vzťahu k tretím krajinám.
Ministri športu členských štátov EÚ sa tiež stretávajú na zasadnutiach Rady pre vzdelávanie,
mládež, kultúru a šport.
Okrem toho právomoci EÚ v oblasti jednotného trhu už mali výrazný vplyv na šport. Európsky
súdny dvor vytvoril dôležitú judikatúru, ktorá má na sféru športu významný vplyv (napríklad vo
veci Bosman). Zároveň však EÚ uplatňovala právomocí „soft law“ prostredníctvom príslušných
programov financovania v príbuzných oblastiach, ako je školstvo, zdravotníctvo a sociálne
začleňovanie.

CIELE

Novou osobitnou právomocou uvedenou v zmluvách sa otvorili nové možnosti pre činnosť
EÚ v oblasti športu. EÚ vyvíja úsilie o dosiahnutie väčšej spravodlivosti a otvorenosti pri
športových súťažiach a o väčšiu ochranu morálnej a fyzickej integrity športovcov, pričom
prihliada na špecifickú povahu športu. EÚ sa konkrétne zameriava na tri oblasti činností
v odvetví športu: 1. spoločenskú úlohu športu; 2. jeho hospodársky rozmer; 3. politický a právny
rámec v oblasti športu.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rozvoj politiky
1. Biela kniha o športe a akčný plán Pierra de Coubertina (2007)
Biela kniha o športe, ktorú Komisia predložila v júli 2007, bola prvou „komplexnou iniciatívou“
o športe v EÚ. Pri vykonávaní navrhnutých opatrení Komisia zhromaždila užitočné dôkazy
o otázkach, ktoré treba riešiť v budúcnosti. V bielej knihe sa predpokladá niekoľko cieľov,
ako je zlepšenie spoločenskej úlohy športu, podporovanie verejného zdravia prostredníctvom
telesnej aktivity, podpora dobrovoľníckej činnosti, posilňovanie hospodárskeho rozmeru športu
a voľného pohybu hráčov, boj proti dopingu, korupcii a praniu špinavých peňazí a kontrola
mediálnych práv a mnohé ďalšie ciele.
2. Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe
Biela kniha o športe z roku 2007 sa tak stala základom pre oznámenie Komisie z januára
2011 o vplyve Lisabonskej zmluvy na šport s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe
(COM (2011)0012).
Ide o prvý politický dokument z oblasti športu, ktorý Komisia prijala od nadobudnutia
platnosti Lisabonskej zmluvy. V tomto oznámení sa zdôrazňuje, že šport má potenciál výrazne
prispievať k celkovým cieľom stratégie Európa 2020 a uznáva, že šport zvyšuje možnosť
zamestnať sa a podporuje sociálne začlenenie. V oznámení Komisie sa tiež navrhuje, aby EÚ
podpísala dohovor Rady Európy proti dopingu, vypracovala a zaviedla bezpečnostné opatrenia
a požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri medzinárodných športových podujatiach, aby ďalej
postúpila v zavádzaní národných cieľov na základe usmernení EÚ o telesnej aktivite a vytvorila
normy pre prístup ľudí so zdravotným postihnutím na športové podujatia a miesta ich konania.
Pokiaľ ide o hospodárske otázky, EÚ vyzýva športové asociácie, aby vytvorili mechanizmy na
kolektívny predaj mediálnych práv, a zabezpečili tým náležité prerozdeľovanie príjmov. Ďalšie
otázky, ktoré sa riešili, sa týkajú práv duševného vlastníctva súvisiacich so športom, podpory
výmeny osvedčených postupov v oblasti transparentného a udržateľného financovania športu
a monitorovania uplatňovania práva v oblasti štátnej pomoci vo sfére športu.
3. Pracovný plán EÚ pre šport (2017 – 2020)
Pracovný plán EÚ pre šport predstavuje najdôležitejší dokument európskej politiky v oblasti
športu. Prvý plán prijala Rada vo svojom uznesení z 20. mája 2011[1] a druhý v uznesení
z 21. mája 2014[2]. Plán na roky 2014 – 2017 mal tri priority: integrita športu, jeho
hospodársky rozmer a vzťah medzi športom a spoločnosťou. S cieľom zaoberať sa týmito troma
prioritnými témami členské štáty a Komisia zriadili päť „expertných skupín“, ktoré sa zaoberajú
ovplyvňovaním výsledkov zápasov, dobrou správou, hospodárskym rozmerom športu, telesnou
aktivitou posilňujúcou zdravie (HEPA) a rozvojom ľudských zdrojov v športe.
Dňa 23. mája 2017 Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport vo svojej časti venovanej
športu, prijala nový pracovný plán EÚ pre šport (2017 – 2020). Všeobecné ciele sú:
— integrita športu so zameraním na dobrú správu vecí verejných, ochranu maloletých, boj

proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, dopingu a korupcii,

— hospodársky rozmer so zameraním na inovácie v športe a šport a jednotný digitálny trh,

[1]Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej
únie pre šport na roky 2011- – 2014, Ú. v. EÚ C 162, 1.6.2011, s. 1.
[2]Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 21. mája 2014 o pracovnom
pláne Európskej únie pre šport (2014- – 2017), Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 12.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/sk/pdf
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— šport a spoločnosť so zameraním na sociálne začleňovanie, trénerov, médiá, životné
prostredie, zdravotníctvo, vzdelávanie a športovú diplomaciu.

Budú zriadené dve expertné skupiny (integrita a zručností; rozvoj ľudských zdrojov v športe)
namiesto piatich v predchádzajúcom pracovnom pláne a zavedú sa nové pracovné metódy, ako
sú skupinové zasadnutia.
Komisia bola tiež vyzvaná, aby zabezpečila nadviazanie- na činnosť dvoch skupín na vysokej
úrovni, ktoré sa venujú športu na miestnej úrovni a športu a diplomacii.
V súlade s návrhom Komisie bol pracovný plán predĺžený do konca roka 2020 t. j. o 3,5 roka,
aby sa zosúladil s programom Erasmus+ a viacročným finančným rámcom.
Vzhľadom na skutočnosť, že veľké športové podujatia sú atraktívnou príležitosťou na oslavu
športových výkonov, hodnôt a prínosu športu v národnom a medzinárodnom kontexte, Rada
v máji 2016 oznámila svoje závery o posilňovaní čestnosti, transparentnosti a dobrej správy
v súvislosti s veľkými športovými podujatiami. Rada v tomto dokumente vyzvala členské štáty,
aby zahrnuli integritu a transparentnosť do budúcej práce v oblasti športu na úrovni EÚ, s cieľom
podporiť plnenie kritérií a postupov týkajúcich sa dobrej správy vecí verejných a identifikovať
a rozvíjať modely verejno-súkromnej spolupráce a výmenu osvedčených postupov týkajúcich
sa tejto spolupráce.
B. Akčné programy
1. Erasmus+
Šport je neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport na roky 2014 – 2020. Prostriedky vo výške 1,8 % ročného
rozpočtu programu Erasmus+ sú určené na činnosti v oblasti športu s cieľom podporovať
partnerstvá spolupráce a neziskové európske športové podujatia. Program by mal prispievať aj
k posilňovaniu informačnej základne pre tvorbu politiky, t. j. financovaniu štúdií. Z programu
je podporovaný aj dialóg s príslušnými európskymi zainteresovanými stranami.
2. Európsky týždeň športu
Európsky týždeň športu je súbor niekoľkých iniciatív, ktoré Európsky parlament navrhol vo
svojom uznesení v roku 2012 s cieľom motivovať európskych občanov k telesnej činnosti a EÚ
ho podporuje prostredníctvom programu Erasmus+. V skutočnosti prieskum Eurobarometer
ukázal, že 59 % Európanov sa nikdy alebo len zriedka kedy venuje pohybovej aktivite či
športu. V dôsledku toho trpí nielen zdravie a blaho ľudí, ale aj hospodárstvo, v dôsledku
zvýšenia výdavkov na zdravotnú starostlivosť a straty produktivity na pracovisku a zníženej
zamestnateľnosti, ako negatívnych vplyvov. S cieľom zvyšovať povedomie občanov EÚ každý
rok propaguje Európsky týždeň športu na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni.
3. Šport a migranti
Sociálne začleňovanie je jednou z priorít EÚ pre úlohu športu v spoločnosti. Zbližovaním ľudí,
budovaním spoločenstiev a bojom proti xenofóbii a rasizmu má šport potenciál významne
prispieť k integrácii migrantov v EÚ. Európska komisia uľahčuje výmenu osvedčených
postupov v oblasti integrácie migrantov. V septembri 2016 Komisia uverejnila štúdiu o tom,
ako môže šport podporovať integráciu migrantov v celej Európe. Komisia takisto podporuje
projekty a siete pre sociálne začlenenie migrantov prostredníctvom európskych investičných
a štrukturálnych fondov a programu Erasmus+. Financujú sa projekty ako Európska sieť pre
začlenenie športom – podpora rovnakých príležitostí migrantov a menšín prostredníctvom
dobrovoľníckej činnosti v športe a Sociálne začleňovanie a dobrovoľníctvo v športových
kluboch v Európe.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//SK
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
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Futbal zohráva kľúčovú úlohu pri sociálnom začleňovaní zapájaním únií futbalových hráčov
(ako v projekte Ukáž rasizmu červenú kartu) alebo riadiacich orgánov, napríklad UEFA, ktoré
pomohli EÚ s mapovaním činností jej členov na podporu sociálneho začleňovania utečencov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V rámci Parlamentu zodpovedá za vypracovanie európskej športovej politiky Výbor pre
kultúru a vzdelávanie (CULT). Parlament zastáva jednoznačný názor, že EÚ sa musí naliehavo
zaoberať otázkami športu, pričom musí plne rešpektovať zásadu subsidiarity, keďže šport je
ako taký významným sociálnym javom a verejným statkom. V roku 2012 Výbor pre kultúru
a vzdelávanie pripravil správu o európskom rozmere v športe. Táto správa pripravila pôdu
pre Európsky týždeň športu, ktorý sa konal po prvýkrát v septembri 2015. Parlament sa tiež
zapája do úsilia o to, aby sa upevnil sociálny význam športu. Okrem toho sa Parlament
zaoberal problémom rodovej rovnosti v športe, ako aj aktívnym starnutím a solidaritou medzi
generáciami. Kľúčová úloha športu sa tiež spomína v uznesení pre integráciu na trhu práce
a sociálne začlenenie utečencov, zdôrazňujúc dôležitú úlohu športu ako nástroja na podporu
sociálneho a medzikultúrneho dialógu prostredníctvom podpory vytvárania pozitívnych väzieb
medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami a žiadateľmi o azyl.
Parlament veľmi aktívne vystupoval proti ovplyvňovaniu športových výsledkov a korupcii
v športe. V marci 2013 Parlament prijal uznesenie o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii
v športe. Nasledovalo uznesenie z 11. júna 2015 o odhaleniach prípadov korupcie na vysokej
úrovni vo FIFA a uznesenie z 2. februára 2017 o integrovanom prístupe k politike v oblasti
športu: dobrá správa, dostupnosť a integrita. Počas plenárneho zasadnutia v júli 2016 výbor
CULT predložil Komisii otázku na ústne zodpovedanie o ovplyvňovaní výsledkov zápasov
a požiadal o úplnú angažovanosť pri ratifikácii dohovoru Rady Európy o manipulácii športových
súťaží. Odpoveď komisára zdôraznila podporu Komisie ako cenný nástroj v boji proti
ovplyvňovaniu športových výsledkov, pretože predstavuje pevný základ na zabezpečovanie
celoeurópskej koordinácie a spolupráce v tomto boji. Je však potrebná spolupráca medzi
členskými štátmi a inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby tento dohovor nadobudol platnosť
v EÚ.
Parlament uznáva význam športu pre cestovný ruch, pripomenul významný podiel športových
aktivít na atraktivite európskych regiónov pre turistov a vyzdvihol možnosti vyplývajúce
z cestovania športovcov a divákov na športové podujatia, čo by mohlo prilákať turistov aj do
tých najodľahlejších oblastí.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//SK
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